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In oktober verschijnt een boek over de ge-
schiedenis van de familie Van Vreumingen. 
De familie drijft al meer dan anderhalve 
eeuw de tabakswinkel aan de hoek van de 
Markt en de Wijdstraat. Voorheen bezat het 
filialen in Rotterdam en Amersfoort en had 
het een eigen tabaksfabriek aan de Groe-
nendaal.  Het boek is verkrijgbaar bij de be-
roemde tabakswinkel aan de Wijdstraat. 
We publiceren hier vast een klein deel van 
het verhaal. Het zijn een aantal fragmenten 
uit het dagboek van Louis van Vreumingen. 
Deze fragmenten betreffen de roerige mei-
dagen van 1940. De aantekeningen geven de 
sfeer in de stad goed weer. 

Vrijdag 10 mei 1940

‘Duitse troepen vannacht zonder dat dit voorzien was, 
onverwacht Nederland binnengevallen.’t Was circa half 4 
vannacht toen ik door zwaar motorgeronk wakker werd. 
Duidelijk waren schoten te horen. Toen het motorgeronk 
maar al door bleef gaan en angstwekkend werd, stond 
ik op en ging naar buiten. Daar groepten al mensen sa-
men, waarvan ik hoorde dat de Duitsers Holland waren 
binnengevallen met vliegtuigen en parachutetroepen. 
Alzo met ingang van 10 mei 1940 is Nederland in oor-

De meidagen van 1940 gezien door Louis 
van Vreumingen

Louis van Vreumingen (1876 - 1951)

log met Duitsland. Nederland is bondgenoot geworden 
van de met Duitsland in oorlog zijnde landen Engeland 
en Frankrijk. Ook in België zijn de Duitsers onverwacht 
binnengevallen. Grote beroering in de stad, maar geen 
paniekstemming. Opeens is alles in de war. Treinen lo-

Het Goudse stadhuis beschermd voor een eventuele luchtaanval 1940 
(samh) 
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pen niet meer, couranten verschijnen niet, geen post, 
geen verzendingsmogelijkheden. Het hele zakenleven 
vastgelopen. In Rotterdam en Den Haag moet al hevig 
gevochten zijn. Al wie militair is of daarmee annex is, 
is in de weer. Alles moet ’s avonds verduisterd wezen. 
Driemaal is vandaag luchtalarm afgegaan. Ieder die dan 
op straat is, vlucht de huizen binnen en opeens zijn de 
straten doodstil in afwachting van wat er mogelijk kan 
gebeuren. Gaat de sirene voor de tweede maal dan is al-
les weer in actie’.

Zaterdag 11 mei

‘Vandaag tweemaal luchtalarm geweest. Er was een 
luchtgevecht met Duitse bommenwerpers. Een Neder-
lands vliegtuig werd neergeschoten vooraan in Bloemen-
daal. Volgens berichten moeten er al 70 Duitse vliegtui-
gen door onze vliegers neergehaald zijn. Nog nooit heb 
ik zulk een wonderlijke zaterdagavond meegemaakt. 
Tussen de 6 en 8 mocht niemand zich op de Markt bege-
ven. Omdat men NSB spionnen zocht en tal van huizen 
doorzocht werden. En toen om 8 uur de weg weer vrij 
was, was het nog even druk aan de winkel, maar daar 
er geen licht mocht worden ontstoken, was het zo af-
gelopen en konden we de zaak sluiten. Ons leger weert 
zich kranig tegen de overmachtige en barbaarse vijand, 
wien geen middelen te wreed en gemeen zijn. In tref-
fende bewoordingen heeft onze koningin zich met een 
proclamatie tot haar volk gericht’.

Zondag 1e Pinksterdag 12 mei

‘Wat een Pinksteren! Overal bloei en bloesempracht en 
daarnaast oorlog, vernieling, dood en verderf. Vanwege 
het luchtgevaar mocht er nergens kerkdienst worden 
gehouden. De Pinksterklokken bleven stom, want het 
woord was aan het kanon. Onophoudelijk kwamen er ra-
dioberichten, die het overkomen van Duitse vliegtuigen 
vermeldden. Over de toestand in ’t algemeen geeft de le-
gerleiding weinig door. ’s Avonds mag na half 9 niemand 
meer op straat die niet tot de militairen of de politie 
behoort. Vannacht komen hier 1500 geëvacueerden uit 

Tiel, die in de buitenwijken worden ingekwartierd. Van-
middag zijn al de banken en stoelen van de Geref. Kerk in 
de St. Jan gebracht. De Gereformeerde Kerk wordt voor 
militaire doeleinden gebruikt. Tal van nsb mensen zijn 
vandaag weer opgesloten. De nsb blijkt een grote haard 
van spionage en landverraad.’

Maandag 13 mei

Een vreselijke dag. Wat hebben we vandaag weer een 
onnoemelijk groot leed aanschouwd, van ellende, hope-
loosheid en smart. Duizenden vluchtelingen uit Tiel en 
omgeving zijn Gouda binnengekomen in allerlei voer-
tuigen als fietsen, vrachtauto’s en boerenwagens met 
al hun hebben en houden. Deze zijn allen in de kerken, 
scholen en bij de bewoners. Om half 6 kwam het eerste 
luchtalarm wat zich vandaag 4 maal herhaalde”’. Ook 
boven de winkel wordt een familie uit Rumpt, ‘die we 
onmiddellijk de grootst mogelijke gastvrijheid hebben 
betoond en zullen blijven schenken zolang ze bij ons 
zijn’, ingekwartierd. ‘Wat zal de nacht brengen? God be-
hoede ons’.

Dinsdag 14 mei

De vluchtelingen verlaten de stad en gaan op weg naar 
Alphen aan den Rijn. Meerdere malen wordt die dag 
luchtalarm gegeven. De winkel stroomt dan vol mensen, 
schuilend voor het naderende onheil dat de stad geluk-
kig bespaard blijft. Inmiddels is bekend geworden dat 
een deel van de Koninklijke familie naar Engeland is ver-
trokken.
‘Omtrent 7 uur n.m. doet de mare de ronde, dat het Ne-
derlandse leger zich heeft overgegeven! De verslagen-
heid is geweldig. Soldaten lopen te huilen langs de weg. 
Grote verbittering allerwege over het feit dat bekend 
is geworden dat de Regering en de Koningin, gevlucht 
zijn naar Engeland: niemand had kunnen denken dat de 
koningin in de allergrootste nood het land zou verlaten. 
Men voelt zich in de steek gelaten en verraden. Verraad 
heeft helaas in ons land een grote rol gespeeld, wat ons 
ten eeuwige schande zal strekken. Opeens is het hele 
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Leo Sanders, die aan de Houtmansgracht woonde, zal 
op 6 februari 1942 op 77 jarige leeftijd in Gouda overlij-
den. Zijn 69 jarige zus Roosje, werkzaam als verkoopster 
bij Van Dantzig damesmode aan de Hoogstraat en zijn 90 
jarige broer Henrij woonden in de Aagje Dekenstraat en 
worden op 5 november 1942 in Auschwitz vermoord.

Bron: Gouda had er tabak van, 2003, F. Tijmstra
 

Winkelbediende Leo Sanders voor de winkel ca. 1940 (Collectie Van Vreu-
mingen)

aspect in de stad veranderd. Onze soldaten die gister 
nog zwaar bewapend in actie waren lopen nu trooste-
loos en ontwapend rond. Zo is op 14 mei 1940 het on-
gelofelijke gebeurd, dat het Vrije Onafhankelijke Holland 
door Duitsland bezet is. God geve dat in de toekomst 
het vrije Holland weer moge verrijzen uit de vernedering 
waar het in is gestort! Vanavond geen verduistering en 
het was druk op straat. Dat die vreselijke luchtaanvallen 
ten einde waren, was vanzelf een geweldige ontspan-
ning. Het is inmiddels bekend geworden dat Rotterdam 
vrijwel verwoest is en in brand staat. Dit verklaart het 
verschijnsel dat er de gehele middag een regen van ver-
koold papier was en de lucht een heel zonderling aan-
zien had. Het was aldoor dit vreemde licht, dat met een 
zonsverduistering pleegt te ontstaan. Volgens de berich-
ten is de gehele binnenstad een rokende en brandende 
puinhoop. Het aantal mensen dat daarbij is omgekomen 
is ontzaglijk. Over het gehele land moeten er ook dui-
zenden jonge mannen zijn gesneuveld. Het is een on-
overkomelijke ramp die ons land heeft getroffen en wat 
zal er nog gebeuren. Nu is Holland weer vijandelijk land 
voor Engeland en Frankrijk en zijn er van die zijde bom-
bardementen te verwachten.’

Mei 1940

Voor de familie Van Vreumingen heeft de oorlog grote 
gevolgen. Een Rotterdams filiaal blijkt tijdens het bom-
bardement van 14 mei te zijn verwoest. Gelukkig is de 
neef die de winkel beheerde ongedeerd gebleven. Op 
maandag 20 mei geeft Leo Sanders te kennen dat hij 
met ingang van juli zijn betrekking als winkelbediende 
opzegt. ‘Het wordt hem wel zwaar en hij hoopt met zijn 
zuster in Gouda nog enige jaartjes van zijn welverdiende 
rust te genieten. 58 Jaar heeft hij de zaak trouw en eerlijk 
gediend’. Op zaterdag 29 juni staat hij voor het laatst in 
de winkel. Om 10 uur ’s avonds sloot hij zijn 58 jarige 
dienstverband af. Op zondag neemt men in familiekring 
afscheid van Sanders. Als dankbetoon voor zijn jarenlan-
ge trouwe dienst krijgt hij namens de firma een bedrag 
van 100 gulden en van de kinderen een mooie rookstan-
daard met fruitmand en een boek.

Duitse troepen op Markt 1940 (Zuid Hollands Verzetsmuseum)


